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PROTOKOLL INDRE ØSTFOLD REGIONRÅD 

13.11.2015 

FJELLHEIM, SPYDEBERG  

09.00 – 13.00 
 

Medlemmer: 

Aremark Kommune Harald Nilsen 

Askim kommune Thor Hals 

Askim Kommune Synnøve Rambek 

Askim Kommune John Alternborn 

Eidsberg Kommune Erik Unaas 

Eidsberg Kommune Per Inge Bjerknes 

Eidsberg Kommune Tom-Arne Tørfoss 

Hobøl Kommune Olav Breivik 

Hobøl Kommune Håvard Osflaten 

Hobøl Kommune Bjørn Sjøvold 

Marker Kommune Kjersti Nythe Nilsen 

Marker Kommune Sten Morten Henningsmoen 

Marker Kommune Espen Jaaval 

Rømskog Kommune Thor Håkon Ramberg 

Rømskog Kommune Gudbrand Kvaal 

Rømskog Kommune Anne Kirsti Johnsen 

Skiptvet Kommune Svein Olav Agnalt  

Skiptvet Kommune Lisbet Narvestad Grenager 

Skiptvet Kommune Per Egil Pedersen 

Spydeberg Kommune Petter Schou 

Spydeberg Kommune Heidi Eriksen 

Spydeberg Kommune Heidi Vildskog (10.15 -) 

Trøgstad Kommune Ole Andre Myhrvold 

Trøgstad Kommune Tor-Anders Olsen 

 

Observatører: 

Østfold fylkeskommune  Erik Skauen 

 

Øvrige: 

Askim kommune Sølve Bjørkvoll 

Indre Østfold Utvikling Bjørn Winther Johansen 

Indre Østfold Utvikling Rune Melleby 

Eidsberg kommune Øivind Reymert 
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Ordfører Petter Schou ønsket velkommen til Spydeberg kommune, og informerte regionrådet 
om viktige utviklingstrekk ved Spydeberg. Regionrådets leder Kjersti Nythe Nilsen hilste 
regionrådet velkommen, og åpnet deretter møtet. 

 

15/2015 Godkjenning av innkalling og dagsorden. 
 

Protokollførers anmerkning: Sak 23 eksisterer ikke som følge av feil i innkallingen gjeldende 
nummerering av saker. 
 
Beslutning: 
Innkalling og dagsorden godkjennes. 
 

16/2015 Godkjenning av protokoll 22.5.2015. 

 

Beslutning: 
Protokoll for regionrådets møte den 22.5.2015 godkjennes. 

 

17/2015 Osloregionen ATP. 
 

Sølve Bjørkvoll fra Askim kommune har representert regionrådet i Osloregionens faggruppe 
for ATP. I møtet gjennomgikk han saken, med forslag til høringsuttalelse fra Regionrådet. 

 

Beslutning: 

Indre Østfold Regionråd avgir gjennom sekretariatet følgende høringsuttalelse til 
Osloregionen innen 1. desember: 

 
1. Forslag til revidert samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen tar utgangspunkt i 

nasjonale, regionale og lokale utfordringer som har betydning for framtidig utvikling.  Forslaget er 

oversiktlig og passe omfattende.  Indre Østfold regionråd gir sin tilslutning til forslaget til revidert 

areal- og transportstrategi, med forbehold om de endringer og presiseringer som går fram av 

øvrige punkter i dette vedtaket. 

2. Forutsetningen om viktige offentlige funksjoner til de største byene kan resultere i reduserte 

sysselsettingsmuligheter i Indre Østfold, ved at nye virksomheter ikke etableres og eksisterende 

virksomheter flyttes.  

Fredrikstad/Sarpsborg kan i liten grad betraktes som motorer for Indre Østfold.  Byområdet 

Askim og Mysen har stor betydning som regional motor.  Kommunene i Indre Østfold har 

vedtatte mål om å legge til rette for nasjonale og regionale institusjoner.  Samtidig ønsker 

kommunene å beholde de nasjonale og regionale institusjonene som allerede er etablert i Indre 

Østfold.   

To formuleringer i forslaget til revidert areal- og transportplan må endres slik at 

utviklingsmulighetene i Indre Østfold ikke svekkes: 
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Forslag til endret strategi (side 19): 

· Konsentrere veksten til byer og tettsteder.  Dette skal skape sterke sentra for verdiskaping i 

ulike deler av regionen og stimulere til motstrøms pendling som vil gi økt nytte av 

jernbaneinvesteringene. 

Forslag til endret forutsetning om flerkjernet utvikling (side 21): 

· De største byene som er fylkessentra har stort nok befolkningsgrunnlag for å være motorer 

for et større omland: Hamar, Tønsberg, Drammen, Fredrikstad/Sarpsborg. 

3. For kommunene i Indre Østfold er planskilt tilknytning at Østfoldbanens Østre Linje av vesentlig 

betydning.  En slik tilknytning samsvarer fullt ut med strategiforslagets forutsetning for utvikling 

av transportsystemet (kapittel 7).  Tilknytningen av Østre Linje til Follobanen er ikke omtalt.  

Andre avsnitt på side 44 må gis endret formulering ved at tilknytningen til Follobanen omtales: 

· IC-strategien må videreføres med oppgradering av de andre grenbanene med dobbeltspor-

strekninger lange krysningsspor og planskilt tilknytning av Østfoldbanens Østre Linje til 

Follobanen, slik at reisetidene kortes ned og det kan kjøres halvtimes intervaller som 

grunnrute. I tillegg vil det være gunstig for Osloregionen at det på lengre sikt utvikles en 

flerarmet «Østlandsstjerne» som en videreutvikling og styrking av vedtatte IC-strekninger. 

4. Figur 2.3 (side 13) og figur 2.6 (side 18) i strategiforslaget viser ikke Østfoldbanens Østre Linje 

som jernbaneforbindelse mellom Rakkestad og Sarpsborg.  Denne jernbanestrekningen bør 

gjenåpnes for persontransport. Det finnes ingen planer om nedlegging.  På lengre sikt bør det bli 

aktuelt å gjenåpne denne strekningen for persontransport. Østre Linje må også kunne benyttet 

for gods, som avlastning og beredskap for vestre linje. 

5. Handel med plasskrevende varer er et sentralt tema i indre Østfold.  Strategiforslagets avsnitt 6.2 

(side 37) omtaler bare arealkrevende produksjons- og lagervirksomheter.  Dette avsnittet bør 

utvides til å omfatte situasjonsbeskrivelse og utfordringer knyttet til store områder for handel 

med plasskrevende varer.  Handel med plasskrevende varer og detaljvarehandel i store områder 

på utsiden av by- og tettstedsområdene representerer utfordringer for kommuner i hele 

Osloregionen. 

6. Indre Østfold regionråd er svært opptatt av at ny E18 fra Østfold til Vinterbro blir fullført så snart 

som mulig som en sammenhengende utbygging etter at de to siste strekningene I Østfold mot 

Akershus og Sverige blir ferdigstilt. Ambisjonen fra NTP om fullføring av ny E18 fra Østfold til 

Vinterbro 2017 (side 50) tas inn i strategien (side 40) som omhandler fullføring av utbygging av 

hovedveiene. 

18/2015 Valg Regionråd 2016. 
 

Beslutning: 
Indre Østfold Regionråd velger for 2016 ordfører Erik Unaas, Eidsberg, som 

regionrådets leder. Ordfører Olav Breivik, Hobøl, velges som regionrådets nestleder. 

Øvrige valg gjennomføres ved neste regionrådsmøte i 2016. 
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19/2015 Revisjonsrapport 2013 og revisjonsrapport 2014. 
 

Bjørn Winther Johansen fra sekretariatet redegjorde kort for saken. 

Beslutning: 
 
Indre Østfold Regionråd godkjenner Årsrapport 2013 og 2014 med Årsregnskap for 2013 

og 2014. Regionrådet ber regionrådets ledelse om å sikre en positiv egenkapital 

gjennom snarlig innbetaling fra eierkommunene. 

20/2015 Politidistrikt og Tingrett. 
 

Erik Unaas orienterte om saken og viste til samtaler om dette på ordførernes møte med 

Østfoldbenken og fylkespolitikere på Høytorp fort den 23. oktober. Med bakgrunn i 

spørsmål fra Unaas diskuterte regionrådet om de skulle avgi en egen uttalelse om 

støtte til hovedsete for nytt politidistrikt lagt til Grålum. Videre orienterte Erik Unaas om 

at han sammen med sorenskriver Rolf Ytrehus nå fulgte opp tingretten sammen med 

stortingsrepresentantene Ingjerd Schou og Ulf Leirstein. 

Beslutning: 

Indre Østfold Regionråd tar status om evt. endring av antall tingretter i Norge til 
orientering. Regionrådet avgir ikke egen uttalelse gjeldende plassering av hovedsete for 
nytt politidistrikt, dette gjøres av hver enkelt kommune. 

 

21/2015 KVU Østre Linje KS1. 
 

Erik Unaas orienterte om saken som nå er sendt kommunene til høring, med frist 

16.12. Det er aktuelt å henstille om at JBV tar nytt spor fra Kråkstad med påkobling syd 

for Ski (Konsept 1) som del av Follobaneprosjektet, og videre at “ny” Østre linje 

tilrettelegges for godstransport for avlasting Vestre linje. 

Beslutning: 
 
Indre Østfold Regionråd tar redegjørelsen om Østre Linje KS 1 til orientering, og ber 
arbeidsutvalget om å utforme høringssvar. 
 

22/2015 Prosjekter IØU Regionalt Partnerskapsfond. 
 

Rune Melleby orienterte om status for den handelsanalyse som nå skal gjennomføres 

som oppfølging av arbeidet med strategisk næringsplan. Videre orienterte Bjørn 

Winther Johansen om status for de prosjekter som er søkt inn og finansiert av 

Regionalt Partnerskapsfond. 
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Beslutning: 

 
Indre Østfold Regionråd tar redegjørelsen om handelsanalyse og prosjekter finansiert av 
Regionalt Partnerskapsfond til orientering. 

 

24/2015 Budsjett Indre Østfold Regionråd 2016. 
 

Espen Jaaval redegjorde for budsjettpostene. 

Beslutning: 

 
Indre Østfold Regionråd godkjenner budsjett for 2016. Budsjettet viser samlede utgifter på kr. 
569.200. Samlede inntekter på kr. 569.200 fordeles på medlemsavgift og tilskudd som 
innbetaling fra kommunene. 
 

25/2015 Sekretariat 2016. 
 

Espen Jaaval redegjorde for saken. 

Beslutning: 

 
Indre Østfold Regionråd gir regionrådets arbeidsutvalg fullmakt til å utarbeide forslag til ny 
organisering av sekretariatsfunksjonen fra 1.1.2016. 
 

Eventuelt. 

 

Erik Unaas fremmet forslag om følgende møteplan og arbeidsform for 2016: 

 

Fredag 12/2 – Regionråd 

Fredag 2/12 – Regionråd 

 

Fredag 15/4 (22/4) - Rep.skap IKS'ene med regnskap, årsberetning og valg 

Fredag 2/9 - Møte med Stortingsrepresentanter, fylkestingsrepr. m.fl 

Fredag 21/10 - Rep. skap IKS’ene med budsjett og økonomiplan 

  
Fredager en gang i måneden – Temamøter ordførere og rådmenn (erstatter separate 
ordførerfrokoster og rådmannsmøter). 

 

Det ble gitt korte orienteringer om følgende saker: 

 Mysen VGS og nedleggelse av reiselivslinjen 

 Brev fra Osloregionen vedr. Internasjonal profileringsstragegi, medlemskap 

 Ordfører Ole Andre Myhrvold valgt til nestleder i KS Østfold sitt fylkesstyre. Erik 

Unaas valgt som styremedlem. 
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Regionrådet ble avsluttet med at ny leder Erik Unaas takket av avgående leder Kjersti 

Nythe Nilsen og rådmann Espen Jaaval med blomster. Ny nestleder Olav Breivik ble 

ønsket velkommen med «Indre Østfoldpin». 

 

Beslutning: 
Indre Østfold Regionråd godkjenner møteplan for 2016.  
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